
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  2 juni , 7e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Pastoor Michel Hagen 
 
 Het altaarbloemetje is voor: mw. Vd. Krogt-Jansen 
 
 De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De Augustinus van juni ligt in de kerk. 
 

Wereldwinkel 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

Brielle Martelaren van Gorcum 6 juli 2019 
Traditiegetrouw gaan wij op zaterdag 6 juli vanuit alle parochiekernen met een bus naar de 

Nationale Bedevaart  van de Martelaren van Gorcum in Brielle waar wij deelnemen aan de 

diverse plechtigheden die ter hun nagedachtenis worden georganiseerd.  

De informatiefolders en de inschrijflijsten liggen achterin de kerk. U kunt zich ook via 

internet aanmelden. De bus vertrekt om 07:45 uur bij de H. Laurentiuskerk. 

 

Viering voor H. Vormsel op 9 juni in Katwijk 
Op zondag 9 juni  zal in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk om 11 uur het H. Vormsel 

worden toegediend aan de vormelingen in onze Parochie. 

Vanuit onze Parochiekern zullen Floor v.d. Ploeg, Carolien Valentijn, Sebastiaan en Danique 

Borsboom het  H. Vormsel ontvangen. 

 
 

Week Nederlandse Missionaris. 
Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. 
Zoals ieder jaar staat ook nu weer in alle katholieke kerken in Nederland de week vóór 
Pinksteren in het teken van onze missionarissen. 
We hebben het dan niet alleen over de priesters in verre landen, maar ook over de vele 
religieuzen en missionaire werkers die zich wereldwijd dag in dag uit met hart en ziel 
inzetten voor hun medemens in nood zoals zieken, onderdrukte en uitgebuite mensen, 



armen, slachtoffers van geweld enz.  Missionaire werkers zijn de mensen die op een 
eigentijdse wijze in de voetsporen van de missionarissen treden. 
Zij allen brengen het motto van deze week “Geloven in de ander. Een wereldwijde missie”  
daadwerkelijk in de praktijk. 
Achter in de kerk hangen posters en daar liggen ook flyers met veel informatie. Neem gerust 
een exemplaar mee. Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen 
de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Dankzij onze geldelijke 
steun kunnen wij de missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven. 
Op 9 juni a.s. is de collecte tijdens de viering volledig bestemd voor dit doel, dat wij graag bij 

u aanbevelen.  Bij voorbaat dank voor uw solidariteit met deze bijzondere mensen! 
Werkgroep MOV. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 2 juni t/m 10 juni 
Zondag 2 juni om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  4 juni om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 5 juni om 15.30 u : viering in huize Adegeest 
                               Om 19.00 u: Actueel Avondgebed 
Donderdag 6 juni om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 9 juni  om 11 uur :  Pinksteren, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Maandag 10 juni , 2e pinksterdag : GEEN VIERING IN DE H. LAURENTIUSKERK 
 
 
AGENDA  week 2 juni t/m 10 juni 
Zondag 2 juni om 09.30 uur: Gezinscatechese in de kerk, pastorie en Bondsgebouw 
Maandag 3 juni om 11.00 uur: Liturgisch bijbellezen in de pastorie 
Zaterdag 8 juni: Vuurdoop voor de Vormelingen in Rotterdam 
Iedere week : 
Repetitie Dameskoor op maandag van 13.30 tot 14.30 in het Bondsgebouw 
Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u deze mededelingen vóór het weekend digitaal ontvangen? 
Stuur dan een email naar: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
Als u zich wilt afmelden, stuur dan een email naar hetzelfde adres. 
Bijdragen voor de “De zondagse mededelingen” naar:  kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
Deadline donderdag 12.00 uur . Contact:Tilly ten Thije: Kerkelijk bureau: tel 071-5612508; 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl    Website: www.rkvoorschoten.nl 
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